
Erfarenheter av psykiatrisk 
vård ur ett 

brukarperspektiv

Glenn Henner
April 2018

IFSAP Halmstad



- Jag levde ett aktivt liv med familj bestående av sambo och två döttrar 

- Jag arbetade på ett lager och som chaufför fram till 1995

- Ett av mina stora intressen var löpning och jag sprang  bland annat 
Stockholmsmaran, New York City Marathon och Göteborgsvarvet 
under den perioden

IFSAP HalmstadBakgrund



- Jag genomgick jag separation från fästmön

- Jag hade huvudansvar för min mor som då hade alkoholproblem 

- Jag förlorade arbetet

- Jag förlorade i samband med detta lägenhetskontraktet 

- Jag försökte fly från allt och levde under ett helt år som uteliggare. 

IFSAP HalmstadUtlösande livshändelser



- Strax därefter tvångsomhändertogs jag för psykiatrisk vård 

- Jag fick diagnosen paranoid schizofreni 

- Jag ordinerades starka mediciner i hög dos

- Under åtta och ett halvt år blev jag liggandes hela dagar på soffan i 
vardagsrummet utan att någon reagerade

IFSAP HalmstadVårdens utformning



- 2005 fick jag erbjudande om att 
börja i hälsoutbildning i grupp som 
byggde på vad deltagarna själva ville 
göra

- I utbildningen gjordes gemensamma 
utflykter och det undervisades i 
kost och motion

- Under hälsoutbildningen fick jag 
information om mina rättigheter 
som till exempel möjlighet att få 
hjälp av ett personligt ombud och 
hemtjänst

- Av personligt ombud fick jag sedan 
hjälp att söka medel från AFA 
försäkring, vilket gjorde att jag 
kunde renovera min lägenhet. 

IFSAP Halmstad
Hälsofrämjande utbildning blev 
vändpunkten



- 2008 kunde 
tvångsmedicineringen 
avslutas efter tolv år…

- Jag har nu börjat värna mer 
om min fysiska hälsa. Jag 
promenerar nästan en 
timme varje dag

- Vid senaste hälsokontrollen 
sade läkaren att jag har puls 
som en 22 åring och att 
mina värden ligger bra.

IFSAP HalmstadÅterhämtningsprocessen



Idag ser mitt liv helt annorlunda ut

2018-04-17 Henrika Jormfledt 7

IFSAP Halmstad

Axplock ur mitt liv idag:

 Styrelseledamot i IFSAP Halmstad
 Erfarenhetsgruppen i 

Schizofreniförbundet Nationellt
 Goda relationer till mina döttrar
 Hjälper till i svenska kyrkan varje 

vecka
 Har goda vänner som Richard 
 Bidrar i utveckling av 

Hästunderstödd terapi för personer 
med psykos tillsammans med 
forskare från Högskolan i Halmstad



- Sammantaget kan man säga 
att jag var sjuk i tio år innan 
jag fick riktig hjälp 

- Det har tagit ytterligare tolv 
år att återhämta mig till den 
situation där jag är idag

- Hälsofrämjande utbildning i 
grupp blev vändpunkten då 
jag fick information om mina 
rättigheter

IFSAP HalmstadTiden är dyrbar



- Det är tragiskt och sorgligt att 
vården är så medicinskt 
fokuserad

- Om jag hade kommit i kontakt 
med hälsogruppen redan 1995 
hade jag kunnat börja 
utvecklats som människa

- Jag skulle ha behövt hjälp att 
hitta motivation och nya 
krafter redan i början av 
behandlingen istället för att 
ligga på soffan i närmare 10 år 
av mitt liv.

IFSAP HalmstadOm jag hade fått välja…
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Tack!
Tack för 
uppmärksamheten!
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